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Övermästarens spalt
Allt julstök och julfirande är avklarat för i år
och snart även jakten i mellandagsrean. Nu
återstår endast Sylvesterdagen och i skrivande
stund är det bara en dag kvar av 2016.
Naturligtvis funderar man lite kort på vad som
hänt, både i omvärlden och i vår Loge. Vårt
68.e verksamhetsår har bestått av många skilda
händelser, likt alla år tidigare. Några bröder
har lämnat oss men vi har även fått fem nya
bröder.
Välkommen Anders, Fredrik, Kent, Rolf och
Kjell. Axel har återvänt från Småland, välkommen tillbaka Axel. Att värva nya medlemmar
och upprätthålla kontakten och vårda relationerna med alla våra bröder är något av det viktigast vi har inom vår gemenskap. Kontakta
gärna en broder som ni inte sett på länge och
bara fråga hur det står till.
Broder Per Otto Kyndel och undertecknad var
och besökte broder Lars Wibrandt en adventsdag och bjöd hela hans avdelning på tårta. Det
var uppskattat och broder Lars var på mycket
gott humör. Vi har även delat ut julgåvan ur
Lennart Torstenssons fond. Mottagaren var
mycket rörd och tacksam. Jul- och nyårshelgerna fick genast en mycket positiv och ljusare
inramning. Det är vid sådana tillfällen som visar att vi gör skillnad.
Det är nu ”halvtid” för oss i ämbetsmannabesättningen och vi står inför ett oskrivet och
spännande nytt år. Tack alla för ett upplevelserikt år och mina förhoppningar är att 2017
blir ett innehållsrikt
och givande år.
På återseende den 12
januari när vi även
får träffa Damerna
och lyssna till Kalle
Bäck.
Mikael Hagdahl
Övermästare

Vad händer?
Söndag den 8 januari kl. 15.00
Den traditionsenliga barnjulfesten. Ytterligare information finns på sidan 3.

Torsdag den 12 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Aktivitet med Damklubben. Kalle Bäck kåserar på temat
”Den besvärliga svärmodern - myt eller verklighet”.
Meny: meddelas senare.

Torsdag den 26 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering till II:a graden.

Meny: meddelas senare.

Torsdag den 12 januari kl. 19.00
Damklubben. Se logens program för den 12 januari ovan.

Fredag den 13 januari kl 19.00
Brödralägret 15 Stegeborg. Se sidan 4.
Program 2017 Brödralogen nr 117 Gustaf V
Våren
Jan 8
12
26
Feb 9
23
Mar 9
23
Apr 11
13
27
Maj 11
24
Jun 8

15:00 Barnjulfest
19:00 ARB, Damkl.
19:00 ARB, B II
18:30 ARB, Rec. II, DN och BG ber., FM, MK
19:00 ARB, Revisorernas berättelser
19:00 ARB, B I, Besl. ansv. frihet, Vänafton
18:30 ARB, Rec I, FM, MK
19:00 Ordens årsdag, Värdl. R7 Maria, MK
19:00 ARB, B Inv
18:30 ARB, Rec Inv, FM, MK
19:00 ARB, Logens årsdag med damer
19:00 OBS dag. Gemensam ARB hos B19 Louis De Geer, MK
18:30 SommarS

Hösten
Aug 24
Sep 14
28
Okt 12
21
26
Nov 4
8

19:00
18:30
18:30
19:00
18.00
19:00
16:00
19:00

ARB,
ARB, Vet. afton, B III, N1 ValÄM, FM, MK
ARB, Rec III, N2 ValÄM, FM, MK
ARB, Val ÄM, Vänafton
Logens och Damklubbens höstfest
ARB, Jubilarernas afton
Minnesloge, Värdloge R7 Maria, MK
OBS dag. Gem B139 ARB, B Inv, N1 utsk., DN: försl. budg.
2018 MK
23 18:30 ARB, Rec Inv, N2 utsk., besl. budg. 2018,
FM, MK
Dec 10 14:00 OBS dag. Adventshögtid Östra Stenby
14 18:30 Julloge med Lucia, ARB, val utsk.

2018
Jan

3
11
25

15:00
19:00
19:00

Barnjulfest
ARB, B II
ÄI, FM, MK
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Vad hände?
Undermästarens noteringar

Söndag den 4 december
Adventshögtid
Denna söndag ställde 40 bröder, Odd Fellow-kören och gäster, totalt nästan 100 personer (rekord?), kosan mot
Östra Stenby på Vikbolandet. Detta är inget nytt, detta är en tradition som snart kan fira 20-års-jubileum med
denna högtid i Östra Stenby kyrka tack vare ”eldsjälarna” bröderna Owe Axelsson och Lars Rydberg. Glädjande nog, så hade flera nya bröder fått tillräcklig information från sina faddrar och bevistade högtiden. Under
tiden som gäster samlades i Boglinatorpet, så hade bröderna sitt sedvanliga möte i kyrkan, denna gång på
svårslagen kort tid: mindre än tio minuter.
Därefter samlades alla i kyrkan för en högtidsstund, med framför allt Odd Fellow-kören, som framförde både
traditionella julsånger och lite nyare tolkningar. Det är inte ofta som ”församlingen” ger stående ovationer och
applåder i en kyrka. Men här hände det! Därefter väntade Kura Skymning i Östra Stenby-Konungsunds bygdegård. Där hade Diakonikretsen ordnat med en gemytlig sammankomst med Adventskaffe och dopp. Den höga
ljudnivån, sorlet, tydde på att alla trivdes i goda vänners lag.
Tilläggas kan att planerna är redan på gång för nästa år och både kyrka och bygdegård rymmer flera besökare.

Torsdag den 8 december
Julloge
Sammanlagt 74 bröder, varav en gäst från B123 S:t Knut i Malmö, nämligen vår br Roland Johansson som flyttat. Vi fick se och lyssna till ett mycket fint luciatåg från Hagaskolans musikklasser som stod för skönsången.
Br Kjell Lundqvists begäran om utträde från loge och Orden är slutbehandlad. StRepr Bengt-Ove Jonsson gav
en rapport från Distriktsnämndens möte och kunde bl.a informera om att fokus denna period ligger på instruktionsutskottets arbete och att det bildats stödfunktioner för bl.a utbildning och övrig support. ÖM gav
kort information om kommande ämbetsmannainstalleringar i närområdet och att intresserade skall vända sig
till ÖM för samordning av besök. Lägervärd PO Kyndel informerade om kommande läger 16 december i
Nyköping där vår br Nils-Gunnar Nilsson blir uppmärksammad för 50-årigt medlemskap i lägret och erhåller
utmärkelsen för Jubelpatriark. Adventssammankomsten i Östra Stenby gav ett ekonomiskt överskott på 2 640
kronor, vilket går till välgörenhet i Diakonikretsen. Däremot har Julgåvan blivit försenad då lämplig mottagare
har varit svårt att hitta, men arbete pågår.
I bankettsalen hade KM och Tommy dukat
upp till ett lika välsmakande julbord som traditionen påbjuder. Vi avslutade kvällen med jullotterier och julauktion med många fina objekt.
FS verkade nöjd med kvällens resultat. Bilderna får illustrera den fortsatta kvällen och tala
för sig själva.
Håkan Carlsson
Undermästare
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Speaker´s Corner
Barnjulfesten den 8 januari
Den 8 januari klockan 15.00 bjuder logen in till traditionsenlig barnjulfest. Förra året var vi drygt 90 personer
på plats. Unga som gamla!

Klubbmästaren vill gärna ha din anmälan senast klockan 12:00 den 5 januari där du berättar hur många ni blir,
barn och vuxna till logens hemsida: www.oddfellowlogen117.org eller telefon 011-19 95 35. Priset är 65 kronor
per vuxen.
KM

Bröder som fyller jämna år 2017
Under 2017 fyller nedanstående bröder jämna år. De bröder som önskar logens uppvaktning i samband med
sin högtidsdag, uppmärksammas på BrodersNytts första sidan, under rubriken ”Vi hyllar”.
Namn
Claes-Göran Wester
Lars Sjödahl
Tage Östlund
Lars Löfgren
Bengt Öhlund
Jonas Mörnås-Bergmark
Lennart Segerberg
Benny Nilsson
Leif Casimir
Hans Thelin
Lars Gustafsson
Håkan Carlsson
Sven-Olof Johansson
Conny Knutsson

Födelsedag
den 10 januari 2017
den 29 januari 2017
den 6 februari 2017
den 8 april 2017
den 1 maj 2017
den 14 maj 2017
den 19 maj 2017
den 4 juli 2017
den 18 juli 2017
den 19 juli 2017
den 3 oktober 2017
den 26 oktober 2017
den 23 december 2017
den 27 december 2017

År
70 år
60 år
80 år
80 år
70 år
50 år
60 år
70 år
80 år
80 år
70 år
70 år
70 år
60 år

Källa: Odd Fellows medlemsregister.

Adressändring
Br Gunnar Blomstrand har ny e-mailadress: gunnarblomstan@gmail.com. Observera! ”blomnstan” utan ”d”.
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Vårt Brödraläger 15 Stegeborg
Lägrets sista möte för året var, enligt traditionen, förlagt till Nyköping fredagen den 16 december och det blev
ett mycket högtidligt och uppskattat möte. Vi från B117 kunde glädja oss åt ett stort deltagande från logen: 17
117-patriarker som steg på bussen vid Vattengränden (vi hat tagit oss friheten att räkna med ExÖM Harry Andersson, numer i B91 Stångebro och patriark i BL5 Österled, Linköping). Totalt deltog 64 patriarker i detta lägermöte. På plats i Nyköping väntade det sedvanliga lägermötet med b l a nominering och val av ledamöter till
lägrets alla utskott som utföll helt enligt Nom.-utskottets förslag och HP Benny Flyckt redogjorde för budgetförslaget för 2017 och det godkändes av mötet. Årsavgiften är oförändrad, 420:- kronor. Sedan höll DSS Mats
Domert ett intressant anförande om logefastigheten i Nyköping och dess historik.
Därefter var det dags för kvällens stora begivenhet: nämligen utdelningen av jubelpatriarkdiplomet för 50-årigt
medlemskap i lägret och tacksam mottagare var vår broder Nils-Gunnar Nilsson. DSS Mats Domert höll ett
vackert tal och överlämnade diplomet under varma applåder från lägermedlemmarna. Vår br Åke Gustafson
tjänstgjorde som ÖP:s ersättare och redogjorde för sina tankar inför julen på ett mycket bra sätt. Därefter följde en julhögtid med tal, sång och musik som sedan fortsatte i Bankettsalen med hög stämning, vilket B44:s
egna orkester, Good Fellows, starkt bidrog till. Vi bjöds också på utsökt god lutfisk/lax..
Det nya året 2017 börjar med en stor händelse för lägret, Ämbetsmannainstallationen fredagen den 13 januari
i Norrköping där bl a vice storsiren Gunnar Hallstedt är en av sju tjänstgörande storämbetsmän. Vår DSS Mats
Domert är installator och Lennart Frisk stormarskalk. Vår egen storrepresentant Bengt-Ove Jonsson tjänstgör
som storvakt. Bland de ämbetsmän från B117 som är valda/utsedda återfinns PF Guy Viklund, ÖP:s ersättare
Åke Gustafson, YFP Ingemar Thornell, IFP:s ersättare Claes Anell, 4:e LV:s ersättare Ingvar Sax samt 5:e LV:s
ersättare Bengt Ström. Vi skulle önska att fler 117-bröder deltog i det digra lägerarbetet. Fortfarande finns en
del vakanser som måste fyllas och vi vädjar till patriarkerna att meddela intresse till lägervärdarna som också
hoppas på stort deltagande från vår loge den 13 januari. Observera att anmälningarna skall göras litet tidigare än vanligt, senast den 6 januari till lägervärdarna. Varmt välkomna!
Conny Thörn 0708-803050, conny.thorn@telia.com
P.O.Kyndel 070-5256895, po.kyndel@gmail.com

